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Због потребе за проширењем делатности установе Aнексом Развојног плана школе за 

2021-2024. годину врши се увођење новог развојног циља за Област 4 – Подршка 

ученицима ради повећања могућности за обухват деце из осетљивих група, 

предшколске узрасне доби. 

У тексту Развојног плана школе 2021-2024 иза развојног циља 2) Остваривање 

примереног и прилагођеног приступа у наставном раду са ученицима са сметњама у 

развоју према њиховим образовним потребама и могућностима учешћа, уз утврђивање 

неопходности и креирање одговарајућег ИОП-а, за област 2) Настава и учење уводи се 

развојни циљ 3) Обезбеђивање могућности за обухват већег броја деце у образовно- 

васпитни рад у школи, за област 4) Подршка ученицима: 

 

Област 4 - ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

Стандард 4.3: У школи функционише систем подршке ученицима из 

осетљивих група и ученицима са изузетним способностима 

• Потребно је проширити делатност установе увођењем новог програма рада, 

намењеног деци предшколске доби, са сметњама у развоју. Успоставити рад 

развојне мешовите групе, за децу са сметњама у развоју, узраста од 3 до 6 

година, како би се обезбедио већи обухват деце у образовно-васпитном раду. 
 

Развојни циљ(еви) 

Циљ 3: Обезбеђивање могућности за обухват већег броја деце у образовно-васпитни рад у 

школи 

Задаци Критеријуми успеха 

Проширење делатности школе увођењем 

развојне мешовите групе предшколског 

програма 

- Добијена сагласност просветних власти за 

увођење развојне мешовите групе 

предшколског програма за децу са 

сметњама у развоју 

 

План активности: 

Активности 
Носиоци 

активности 

Време 

реализације 
Средства провере 

1.1. Формирање Тима за 

израду елабората за 

верификацију 

васпитно-образовног 

рада развојне 

мешовите групе 

предшколског 

програма за рад са 

децом са сметњама у 

Наставничко 

веће, директор 

децембар 2021. - Записник 

Наставничког већа, 

- Решење, Одлука о 

формирању тима, 

- Обавештење на 

огласној тбли 

развоју    



1.2. Израда елабората за 

верификацију 

васпитно-образовног 

рада развојне 

мешовите групе 

предшколског 

програма за рад са 

децом са сметњама у 

развоју 

Тим за израду 

елабората 

програма за рад 

са децом са 

сметњама у 

развоју 

 

 

 
децембар 2021. 

- Елаборат 

- Извештај Тима 

- Мишљење 

стручних органа 

1.3. Прикупљање и 

сређивање пратеће 

документације за 

поступак верификације 

васпитно-образовног 

рада развојне 

мешовите групе 

предшколског 

програма 

 
Директор, 

административно 

-техничка 

служба, локална 

самоуправа 

 

 

новембар – 

децембар 2021. 

- Захтев за 

верификацију са 

пратећом 

документацијом 

1.4. Подношење захтева за 

верификацију 

васпитно-образовног 

рада развојне 

мешовите групе 

предшколског 

програма и поступак 

верификације 

 

Директор, 

административна 

служба 

 

 
 

децембар 2021. 

- Одобрење / 

Верификација 

васпитно- 

образовног рада 

развојне мешовите 

групе 

предшколског 

програма 

1.5. 

Обезбеђивање 

материјално-техничких 

услова и организација 

рада за реализацију 

васпитно-образовног 

рада развојне 

мешовите групе 

предшколског 

програма 

 

 
Директор, 

административно 

-техничка 

служба, локална 

самоуправа 

 

 

 

 
јануар 2022. И 

даље 

- Обезбеђени 

материјално- 

технички и 

организционо 

кадровски услови 

за реализацију 

васпитно- 

образовног рада 

развојне мешовите 

групе 

предшколског 

програма 

1.6. Усклађивање Статута, 

Школског програма и 

Годишњег плана рада 

увођењем садржаја и 

активности васпитно- 

образовног рада 

развојне мешовите 

групе предшколског 

програма 

Директор, 

административна 

служба, Тим за 

Годишње 

планирање, Тим 

за школски 

програм 

април 2022 – 

јун 2022. 

- Усклађен Статут 

проширењем 

делатности 

васпитно- 

образовног рада 

развојне мешовите 

групе 

предшколског 

програма 

- Урађен анекс 

Школског 



   програма, 

увођењем садржаја 

васпитно- 

образовног рада 

развојне мешовите 

групе 

предшколског 

програма 

- Годишњи план за 

школску 2022/2023, 

са обухватом 

активности 

васпитно- 

образовног рада 

развојне мешовите 

групе 

предшколског 

програма 
 

 

 

 

Развојни циљ 3) Развијен систем превентивних мера и интервентних активности којима 

се осигурава безбедност и мир ученика и запослених у ситуацијама непримереног 

реаговања и антисоцијалног понашања, за област 5) Етос постаје развојни циљ 4). 

Развојни циљ 4) Оснаживање кадровских и материјално-техничких ресурса школе ради 

доступности адекватних решења у наставном раду за квалитетнија постигнућа и 

остварење исхода ученика који имају сложене и вишеструке сметње у развоју, у складу 

са расположивим могућностима школе, за област 6) Организација рада школе, 

управљање људским и материјалним ресурсима постаје развојни циљ 5). 

 
 


